
Balassagyarmat Város önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Központi Óvoda 

Óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre szól, 2015.08.01-2020.07.31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében 
meghatározott feladatokat.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség, 

 pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés 

 nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz 

 intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési 
elképzeléseket megfogalmazó vezetési program 

 végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata 



 a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás 

 3 hónapnál ne régibb erkölcsi bizonyítvány 

 nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 
megtárgyalását 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Andrea jegyző nyújt, a 
06(35) 505-925 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Város Önkormányzata címére történő 
megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11.332/2015. , 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.  

 Személyesen: dr. Varga Andrea jegyző, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi fejedelem út 12. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális 
Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Balassagyarmat Városi Televízió Képújság - 2015. március 9. 

 Balassagyarmat Város honlapja – 2015. március 9. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balassagyarmat.hu honlapon 
szerezhet.  


